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§ 131 Dnr 66396  

Mötets öppnande 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Agneta Hägglund (S) till justerare 
av dagens protokoll. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer föreliggande dagordning utan 
ändringar.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott kontrollerar närvaron, utser en justerare att 
jämte ordförande justera protokollet samt fastställer dagordningen för 
dagens sammanträde.  

______________ 
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§ 132 Dnr 70622  

Informationsärenden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.  

Sammanfattning  
Kommundirektör Per Nordenstam lämnar följande information: 

– Information om resultatet från mätningen Hållbart medarbetarengagemang 
(HME). Kommunens resultat är mycket bra. 

– Information om resultatet från mätningen Kritik på teknik som genomförs 
var tredje år. Håbo kommun ökar nöjdheten inom samtliga områden. 

Förvaltningschef Anna-Karin Bergvall ger sedan arbetsutskottet information 
och utbildning om vad som gäller inom plan- och 
exploateringsverksamheten samt hur de olika delarna hänger ihop.  

______________ 
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§ 133 Dnr 2016/00569  

Mål, nyckelindikatorer och mått för verksamhetåret 
2017 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet till kommunstyrelsen 
utan eget förslag till beslut.  

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att underlaget ska tydliggöras 
till kommunstyrelsen i enlighet med Owe Fröjds (Båp) yrkande.  

Sammanfattning  
Vissa justeringar av kommunstyrelsens mål, nyckelindikatorer och mått för 
verksamhetsåret 2017 föreslås baserat på utfall och erfarenheter från år 
2016. I beslutsunderlagen beskrivs dessa justeringar och målvärden för år 
2017 finns angivna.  

Beslutsunderlag 
Förslag till mål och nyckelindikatorer för år 2017, KS nr 70580 daterat 
161025 
 Förslag till mått för år 2017, KS nr 70582 daterat 161025 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar att det till kommunstyrelsen ska läggas till en 
definition av vad som menas med 100 % i nyckelindikatorn "Kommunen 
ska ha planlagd mark för näringslivsetableringar". 

Carina Lund (M) yrkar att ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan förslag 
till beslut med hänsyn till synpunkter som framkommer under den politiska 
beredningen gällande bl.a. nytt mål gällande digitalisering samt funderingar 
kring justeringar av vissa nyckeltal.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar först om arbetsutskottet bifaller 
yrkandet att ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut 
och finner att så sker. 

Ordförande frågar sedan om arbetsutskottet även bifaller Owe Fröjds (Båp) 
yrkande och finner att så sker.  

______________ 
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§ 134 Dnr 2016/00292  

Budget 2017 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet till kommunstyrelsen 
utan eget förslag till beslut då underlaget behöver revideras utifrån 
nytillkomna uppgifter från förvaltningen.  

Sammanfattning  
Enligt tidigare beslut ska styrelsers och nämnders mål och budget för 
kommande år rapporteras till kommunfullmäktige i december. Detta för att 
kommunfullmäktige ska ha kännedom om nämndernas mål och budget. 

Fullmäktige beslutade 2016-06-13 KF § 66 om kommunalskatten, mål på 
fullmäktigenivå, nämndernas driftbudgetram och investeringsbudget för år 
2017 samt plan för år 2018-2019. 

På grund av regeringens budgetproposition, saneringsbehov av 
Futurumskolan, ändrade arvodesregler från 1 juli år 2016 och omräkning av 
internhyror föreslås justeringar i kommunfullmäktiges beslut. 

Vidare föreslås att skatteintäkter och utjämningen uppdateras enligt senaste 
prognos från SKL, daterad 2016-10-08. 

Nämnderna har återrapporterat mål, nyckelindikatorer och mått för sin 
verksamhet samt driftbudget och investeringsbudget. 

Totalt sett innebär budgeten för år 2017 ett positivt resultat med 12,0 mkr, 
en försämring med 12,7 mkr jämfört med budgetbeslut i KF 2016-06-13. 
Resultatet utgör 1,1 % av skatte- och statsbidragsintäkterna. Den finansiella 
målsättningen är att ha 2 % i överskott under perioden. 

Planen för år 2018-2019 visar resultat på cirka 15 mkr per år, vilket är cirka 
1,5 % i överskott. Nämndernas ramar är dock oförändrade och det finns 
minimalt med utrymme för verksamhetsutökningar. 

Investeringar för år 2017 uppgår till totalt 234 mkr exklusive 
exploateringsinvesteringar. Av detta investeras det 181 mkr i 
skattefinansierad verksamhet, vilket är ökat från junibeslutet med 25 mkr för 
Futurumskolan, förutsatt kommunstyrelsens beslut. 53 mkr investeras i 
taxefinansierad verksamhet. 

Samtliga investeringar, inklusive exploatering och medfinansiering av 
Citybanan, uppgår till 330 mkr för år 2017. För att finansiera detta krävs att 
159 mkr nyupplånas för år 2017. Det är en ökning med 61,5 mkr jämfört 
med budgetbeslutet i juni. 
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Budgetstyrprinciperna har setts över och kompletterats vad gäller 
investeringar, exploateringar och uppföljning.  

Beslutsunderlag 
Budget och mål år 2017, plan år 2018-2019 
Revisionens budgetäskande 2016-10-18  
Räddningstjänstens samrådsprotokoll, 2016-05-11 
Protokoll nämnder 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Vid föredragning av ärendet framkommer vissa nya uppgifter som gör att 
utskickade underlag behöver revideras. 

Ordförande Carina Lund (M) yrkar därför att ärendet lämnas till 
kommunstyrelsen utan eget förslag då underlaget behöver revideras till 
kommunstyrelsen.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar om arbetsutskottet bifaller yrkandet att 
ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut och finner 
att så sker.  

______________ 
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§ 135 Dnr 2016/00565  

Redovisning av plan- och prioriteringslistan 2016 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen projektprioriteringslista av 
program- och detaljplaneuppdrag daterad den 21 oktober 2016. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att policyn för prioritering av kommunens 
arbete med planprogram och detaljplaner (KS 2012 03-05 § 33) ska 
avskaffas och att plan- och prioriteringslistan i fortsättningen ska komma 
upp till varje kommunstyrelsesammanträde för eventuellt beslut.  

Sammanfattning  
Utifrån Vision Håbo 2030, bostadsförsörjningsprogrammet och ett av de 
politiska målen att prioritera detaljplaner som främjar bostadsbyggandet och 
näringsliv i kommunen, redovisar bygg- och miljöförvaltningen plan- och 
prioriteringslistan för detaljplaner för kommunstyrelsen.  

Detaljplaner prioriteras efter geografiskt läge, betydelse för kommunens och 
tätortens utveckling samt enligt det antal bostäder/arbetsplatser de medför. 
Allteftersom nya exploatörer visar intresse för bostadsbyggande och vill 
etablera sig i Håbo kommun samt att pågående detaljplaner vinner laga 
kraft, justeras prioriteringslistan utifrån ovan nämnda kriterier.  

Det finns en upprättad policy för prioritering av kommunens arbete med 
planprogram och detaljplaner beslutad i kommunstyrelsen den 5 mars 2012 
§ 33. Förvaltningen konstaterar att den visar på en stelbent hantering och 
fungerar inte så ändamålsenligt för att utgöra ett gott underlag för den 
prioritering som förvaltningen behöver göra kontinuerligt då förändringar i 
statusläge för ett planarbete kan växla fort från en dag till en annan. Därför 
föreslås den samtidigt omarbetas.  

Beslutsunderlag 
Projektprioriteringslista av program- och detaljplaneuppdrag daterad den 21 
oktober 2016 för bostäder, arbetsplatser, allmänt och övrigt.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) och Carina Lund (M) yrkar bifall till beslutspunkt 1 i 
förvaltningens förslag. 

Leif Zetterberg (C), Agneta Hägglund (S) och Owe Fröjd (Båp) yrkar att 
policyn för prioritering av kommunens arbete med planprogram och 
detaljplaner avskaffas och att plan och prioriteringslistan ska komma upp till 
varje kommunstyrelsesammanträde för eventuellt beslut. Denna 
beslutspunkt ersätter punkt 2 i förvaltningens förslag.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(27) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-11-08  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar först om arbetsutskottet bifaller 
beslutspunkt 1 i förvaltningens förslag och finner att så sker. 

Ordförande frågar sedan om arbetsutskottet även bifaller yrkandet från Leif 
Zetterberg (C) och Owe Fröjd (Båp) och finner att så sker.  

______________ 
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§ 136 Dnr 70624  

Översiktsplanen (styrgrupp) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott adjungerar Christian Nordberg (MP) och 
Fredrik Anderstedt (S) att delta vid behandlingen av detta ärende.  

Sammanfattning  
Förvaltningen presenterar resultatet av den workshop som hölls i samband 
med kommunstyrelsens sammanträde den 17 oktober 2016 och redovisar de 
ändringar som gjorts i förslaget till ny översiktsplan utifrån detta. 
Styrgruppen går igenom samtliga förslag till justeringar och lämnar 
kommentarer. 

Det bestäms att förslaget till ny översiktsplan ska tas upp för politisk 
behandling, med förslag att skicka ut planen på samråd, vid 
kommunstyrelsens extrainsatta sammanträde den 12 december 2016.  

______________ 
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§ 137 Dnr 70956  

Ajournering 

Sammanfattning  
Sammanträdet ajourneras kl. 12-13 för lunchuppehåll.  

______________ 
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§ 138 Dnr 2016/00202  

Detaljplaneprogram för Torresta-Talltorp, Torresta 2:9, 
Viby 1:3 samt Viby 3:1 m fl 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet till kommunstyrelsen 
utan eget förslag till beslut.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade om programuppdrag för Torresta-Talltorp år 
2010. Hösten 2015 inkom en begäran om planuppdrag för en del av området 
från en privat aktör som önskar exploatera Torresta 2:9. Denne hänvisades 
då till att det fanns ett programuppdrag. Den privata aktören tänker sig 
uppemot 200 nya bostäder. I det arbete med detaljplaneprogrammet som 
skett sedan hösten 2015 har det konstaterats ett flertal nackdelar med en 
kraftigt utökad exploatering i Torresta-Talltorp. 

En stor del av den tänkta tillkommande bebyggelsen ligger inom ett område 
med utökat strandsskydd. En exploatering av området kommer att kräva en 
utbyggnad av anslutningsvägar för minst 35 000 000 kronor som 
förvaltningen bedömer som svåra att få kostnadstäckning för i ett 
exploateringsprojekt. Områdets lokalisering innebär också högre 
genomsnittliga driftkostnader, för såväl gatuunderhåll som avfallshantering, 
än vad en mer centraliserad exploatering skulle innebära. En exploatering 
här förutsätter också utbyggnad av kommunalt VA till såväl nytt område 
som till befintliga fritidshusområdet Talltorp. Möjligheten att få 
lokaltrafikförsörjning till området bedöms som liten. Detta innebär ett ökat 
bilberoende i strid med kommunens vision om det ”Hållbara Håbo”. Vidare 
leder det till kraftigt ökade kostnader för skolskjuts på uppskattade dryga 
3 000 000 kronor årligen samt kostnader för byggande av ny förskola och 
skola. 

Förvaltningen rekommenderar därför kommunstyrelsen att upphäva det 
tidigare lämnade programuppdraget samt avslå begäran om planuppdrag, 
främst med anledning av de höga kommunala kostnaderna som förväntas.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carina Lund (M) yrkar att ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan förslag 
till beslut med hänsyn till synpunkter som framkommer under den politiska 
beredningen.  

______________ 
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§ 139 Dnr 2016/00549  

Planuppdrag för kvarter nr 5 och 6, Logistik Bålsta 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att inte lämna planuppdrag till förvaltningen 
gällande upprättande av förslag till detaljplan för kvarteren nr 5 och 6 i 
Logistik Bålsta.  

Sammanfattning  
Håbo Marknads AB har inkommit med en skrivelse, daterad 2016-10-06, 
med begäran om planuppdrag för kvarteren nr 5 och nr 6 inom 
planprogramområdet för Logistik Bålsta.  

Ansökan gäller fastigheten Lundby 2:1 som ägs av Håbo kommun. Syftet 
med begäran om planläggning är att öka kommunens planberedskap för att 
ha mark tillgänglig inom Logistik Bålsta för verksamhetsändamål när 
företag vill etablera sig i kommunen.  

Bygg- och miljöförvaltningen konstaterar att innan det kan vara rimligt att 
påbörja planläggningen för kvarter 5 och 6 är det lämpligt att upprättad 
detaljplan för kvarter 3 vinner laga kraft. Detaljplanen är för närvarande 
överklagad och inväntar beslut i mark- och miljödomstolen. Planarbete 
pågår för kvarter 4 där Benders kommer att utveckla del av planområdet och 
drygt 130 000 kvm kommer att bli tillgängligt som planberedskap för annan 
aktör.  

Behovet av utbyggnad av infrastruktur är omfattande inom Logistik Bålsta 
och förvaltningen vill tillse att kommunen erhåller en någorlunda rimlig 
exploateringsekonomi för de första två kvarteren innan ytterligare steg tas 
västerut. Bedömningen med hänsyn till exploateringsekonomi är att det är 
först när detaljplanen för kvarter 3 har vunnit laga kraft som det också kan 
vara säkerställt att den i programmet planerade infrastrukturen har 
förutsättningar att genomföras. Blir så inte fallet kan kvarter 5 och nr 6 inte 
bära sina kostnader för utbyggnad av erforderlig infrastruktur.  

Förvaltningen föreslår att frågan om planuppdrag för kvarter nr 5 och nr 6 
aktualiseras efter det att detaljplanen för kvarter nr 3 har vunnit laga kraft 
och att det är säkerställt att detaljplanen för kvarter nr 4 har förutsättningar 
att vinna laga kraft.  

Beslutsunderlag 
Karta från planprogrammet  
Skrivelse från HMAB 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carina Lund (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
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Agneta Hägglund (S) yrkar att kommunstyrelsen ska lämna planuppdrag till 
förvaltningen gällande upprättande av förslag till detaljplan för kvarteren nr 
5 och 6 i Logistik Bålsta. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) yrkande.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 
förvaltningens förslag eller Agneta Hägglunds (S) yrkande och finner att 
arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag.  

______________ 
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§ 140 Dnr 2016/00582  

Markanvisning inom planområdet Kalmarsand, del av 
fastigheten Bista 4:5, Håbohus AB 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet till kommunstyrelsen 
utan eget förslag till beslut.  

Sammanfattning  
Förvaltningen har fått i uppdrag att upprätta och samråda detaljplan för 
Kalmarsand, dpl 414, KS beslut Dnr 2015/00289 §203. I samband med detta 
har Håbohus AB gjort en förfrågan kring att få förvärva mark för 
bostadsändamål inom det blivande detaljplaneområdet.  

Markområdet är cirka 4 500 kvm stort och lokaliserat längs med den 
nuvarande Stockholmsvägen strax sydost om Kalmarrondellen. Området är i 
planprogrammet avsett för småhus och naturmark. Håbohus har i mycket 
tidiga skisser visat bland annat en god förståelse för läget angränsande till 
villabebyggelsen. Det ökade behovet av bostäder i kommunen gör att 
förvaltningen rekommenderar att anvisa markområdet till Håbohus för 
flerbostadsändamål istället för en framtida försäljning av tre villatomter. 
Vidare ökar en markanvisning möjligheten till att få kostnadstäckning för 
den dyra infrastrukturen inom detaljplaneområdet. 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att 
teckna markanvisningsavtal med Håbohus AB som Exploatör. 
Markanvisningen innebär en ensamrätt för Exploatören att under två års tid 
förhandla med kommunen kring genomförandeavtal med 
fastighetsöverlåtelse för det anvisade området.  

Beslutsunderlag 
Utkast till markanvisningsavtal med kartbilaga. 
Mycket tidiga idéskisser för flerbostadshus.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Hägglund (S) yrkar att ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan 
förslag till beslut med hänsyn till synpunkter som framkommer under den 
politiska beredningen.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar om arbetsutskottet bifaller Agneta 
Hägglunds (S) yrkande och finner att så sker.  

______________ 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(27) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-11-08  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 141 Dnr 2016/00583  

Cykelfrämjande åtgärder, utredning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen ger bygg- och miljöförvaltningen i uppdrag att i 
samarbete med tekniska avdelningen ta fram en handlingsplan för cykel för 
Håbo kommun enligt förslag nedan. 

2. Finansiering av arbetet med handlingsplanen tas upp i samband med 
budgetprocessen inför 2018.  

Sammanfattning  
Mot bakgrund av en tidigare lagd motion som kretsar kring cykling uppdrog 
kommunfullmäktige den 2 maj 2016 § 47 åt kommunstyrelsen att utreda 
behovet av cykelfrämjande åtgärder i kommunen.  

Plan- och utvecklingsavdelningen på bygg- och miljöförvaltningen har 
hanterat uppdraget och föreslår att en handlingsplan för cykelfrämjande 
åtgärder tas fram för att tydliggöra vilka åtgärder som behöver och ska 
genomföras, hur olika aktörer kan samverka i frågan och hur gemensamma 
resurser kan samordnas för att förbättra och öka cyklandet i Håbo kommun. 
Arbetet ske ske i samarbete med den tekniska avdelningen som ansvarar för 
kommunens gång- och cykelvägsnät, men andra aktörer avses också 
involveras.     

Handlingsplanen syftar till att ge underlag till åtgärder, med tillhörande 
genomförandeaspekter, som bidrar till att det blir lätt, säkert och bekvämt att 
välja cykeln som transportmedel. Handlingsplanen bör belysa nuvarande 
förutsättningar, förslag till åtgärder samt behandla genomförandeaspekter 
och finansieringsaspekter av föreslagna åtgärder.  

Handlingsplanen ska samordnas med övriga övergripande strategiska 
dokument.  

Beslutsunderlag 
Svar på motion: Cykla i Håbo – hela Håbo cyklar 

______________ 
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§ 142 Dnr 2016/00384  

Svar på motion: Reformerat kösystem Håbohus 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara besvarad och 
färdigbehandlad.  

Sammanfattning  
Fredrik Anderstedt (S) har överlämnat en motion med förslaget att nya 
ägardirektiv införs för Håbohus AB där bolaget ges uppdraget att reformera 
kösystemet för att underlätta för svaga grupper i samhället att få en bostad.  

Motionen har från kommunstyrelsen remitterats till Håbohus AB för 
yttrande. I bolagets yttrande framgår att det redan pågår ett arbete för att ta 
fram en ny uthyrningspolicy. Frågan om ett reformerat kösystem finns med 
och kommer att belysas i denna utredning. Bolaget framhäver även att det i 
gällande affärsplan redan finns ett mål kring svaga grupper i samhället:  

”Håbohus ska underlätta för bostadssökande med svag eller osäker inkomst 
att få bostadskontrakt utan att antalet avhysningar ökar signifikant.”  

Bolaget räknar med att kunna presentera en ny uthyrningspolicy till 
sommaren 2017 och anser att ingen ändring av ägardirektiv behöver göras. 
Motionärens förslag kommer att hanteras inom ramen för framtagande av ny 
uthyrningspolicy. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att tillägga till bolagets yttrande 
och föreslår därmed att motionen ska avslås. Frågan ska istället hanteras av 
styrelsen för Håbohus AB inom ramen för det redan påbörjade arbetet med 
en ny uthyrningspolicy.  

Beslutsunderlag 
Motion 
Yttrande från Håbohus AB 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Rubbestad (SD) yrkar att förvaltningens förslag ändras till: 
"Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara besvarad och 
färdigbehandlad."  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar om arbetsutskottet bifaller Michael 
Rubbestads (SD) yrkande och finner att så sker.  

______________ 
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§ 143 Dnr 2016/00540  

Ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS, 
kvartal 2 år 2016 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.  

Sammanfattning  
Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med redovisning av ej 
verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS. Enligt 
socialtjänstlagen respektive lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade ska sådan redovisning delges kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 2016-10-04 § 63 

______________ 
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§ 144 Dnr 2016/00541  

Förändring av reglementen för kommunstyrelsen samt 
barn- och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunstyrelsen, att gälla från 
och med 2017-01-01. 

2. Kommunfullmäktige antar reglemente för barn- och utbildningsnämnden, 
att gälla från och med 2017-01-01. 

3. Kommunfullmäktige upphäver tidigare reglementen för kommunstyrelsen 
och barn- och utbildningsnämnden från 2017-01-01.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-13, § 66, i samband med 
fastställande av budgetramarna, dels att flytta kostenheten från 
kommunstyrelsens förvaltning till barn- och utbildningsförvaltningen från 
och med 2017-01-01, samt dels att drift- och investeringsbudget för 
kostenheten förflyttas över från kommunstyrelsen till barn- och 
utbildningsnämnden. 

För att denna verksamhetsövergång ska vara giltig så måste även de av 
fullmäktige beslutade reglementena som styr respektive nämnds 
verksamhetsområden och befogenheter ändra.  

Kommunstyrelsens förvaltning mot bakgrund av detta omarbetat nuvarande 
reglementen för respektive nämnd så att tydligt framkommer att ansvaret för 
kostverksamhet inom barnomsorgs-, skol- och gymnasieverksamheter 
åligger barn- och utbildningsnämnden. 

Utöver detta förtydligas även kommunstyrelsens rätt att påkalla 
ledningsrättsförrättningar i enlighet med ledningsrättslagen.  

Beslutsunderlag 
Reglemente för kommunstyrelsen 
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 

______________ 
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§ 145 Dnr 2016/00130  

Svar på motion: Försäljning av fastighet i Draget  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-29,§ 25, att remittera motion från 
Socialdemokraterna avseende försäljning av fastighet i Draget, till 
kommunstyrelsen för beredning.  

I motionen föreslås att kommunen erbjuder Håbo Marknads AB att få köpa 
en av fastigheterna i Dragetområdet, så att bolaget kan bedriva verksamhet 
där.  

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och har i beredningen 
kommit fram till att nuvarande organisatoriska och ekonomiska 
omständigheter i kommunkoncernen ger vid hand att det bästa 
tillvägagångssättet avseende kommunens kvarvarande fastighet i 
Dragetområdet är att avyttra det till en extern part. 

Mot bakgrund av detta föreslås att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 
Motion 2016-02-25 
KF 2016-02-29, § 25 

______________ 
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§ 146 Dnr 2016/00440  

Arkivföreskrifter för Håbo kommun  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen antar Föreskrifter om överlämnande av arkiv. 

2. Kommunstyrelsen antar Föreskrifter om gallring av allmänna handlingar.  

Sammanfattning  
Enligt punkt 3 i kommunens arkivreglemente (KS 2016/00250, KF 2016-
09-26 § 96) får arkivmyndigheten meddela närmare föreskrifter för punkt 4-
9 i arkivreglementet. Arkivreglementet anger de huvudsakliga 
bestämmelserna för kommunens arkivvård och de föreslagna föreskrifterna 
innehåller närmare, mer ingående, bestämmelser om detsamma. 
Arkivreglementet tillsammans med de föreslagna arkivföreskrifterna utgör 
grunden för ett långsiktigt och lagriktigt regelverk avseende kommunens 
arkivvård. Föreskrifterna fungerar även som ett stöd till de tjänstemän som 
utför de arkivvårdande insatserna i kommunen.  

Beslutsunderlag 
Föreskrifter om överlämnande av arkiv  
Föreskrifter om gallring av allmänna handlingar 

______________ 
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§ 147 Dnr 2016/00587  

Reglemente för gemensam nämnd för 
kunskapsstyrning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunfullmäktige beslutar att, för sin del, anta reglemente för 
gemensam nämnd för kunskapsstyrning. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att, för sin del, ingå avtal om samverkan 
kring kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande hälso- och 
sjukvård för Region Uppsala och länets kommuner.  

Sammanfattning  
Föreligger förslag om inrättandet av en gemensam nämnd för 
kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård I 
Uppsala län. Som parter i nämnden föreslås Region Uppsala, Enköpings 
kommun, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Tierps 
kommun, Uppsala kommun, Älvkarleby kommun och Östhammars 
kommun, samt förslag om avtal för samverkan kring kunskapsstyrning och 
angränsande hälso- och sjukvård för Region Uppsala och länets kommuner. 

Region Uppsala föreslås agera värdorganisation och den gemensamma 
nämnden förslås formellt ingå Region Uppsalas organisation. 

Håbo kommun förslås tilldelas plats för en ledamot och en ersättare.  

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet tillsammans med 
representanter från de övriga deltagande kommunerna i länet samt 
landstingen i Uppsala län.  

Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar föreliggande 
reglemente.  

Beslutsunderlag 
Reglemente för gemensam nämnd för kunskapsstyrning 
Avtal om samverkan kring kunskapsstyrning inom socialtjänst och 
angränsande hälso- och sjukvård för Region Uppsala och länets kommuner 

______________ 
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§ 148 Dnr 2016/00476  

Full delaktighet i Håbo 2016-2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera ärendet till 
kommunala pensionärsrådet (KPR) för yttrande. Ärendet ska sedan tas upp 
igen på kommunstyrelsens extrainsatta sammanträde den 12 december 2016.  

Sammanfattning  
Kommunens förvaltningar har tillsammans med det kommunala 
handikapprådets arbetsutskott arbetat fram ett förslag till plan för full 
delaktighet i Håbo 2016-2019. Syftet med dokumentet är att det ska vara ett 
plandokument som kommunstyrelsen och nämnderna integrerar i 
verksamheterna. Ambitionen är att under perioden 2016-2019 genomföra 
olika åtgärder som ökar möjligheten för personer med funktionsnedsättning 
att leva ett meningsfullt och innehållsrikt liv. Arbetet med full delaktighet i 
Håbo 2016-2019 har utgått från FN:s konvention om mänskliga rättigheter 
för människor med funktionsnedsättning och ska ses som kommunens 
viljeinriktning för perioden. Full delaktighet i Håbo 2016-2019 har valt att 
fokusera på följande områden 

– Ökad medvetenhet 

– Rehabilitering 

– Tillgänglighet 

– Utbildning 

– Arbete 

– Familjeliv och personlig integritet 

– Kultur, rekreation och idrott 

– Policy och planering 

– Funktionshinderrörelsen 

Beslutsunderlag 
Full delaktighet i Håbo 2016-2019 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Hägglund (S) yrkar att ärendet ska remitteras till kommunala 
pensionärsrådet för yttrande innan beslut fattas.  
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Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar om arbetsutskottet bifaller Agneta 
Hägglunds (S) yrkande och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunala pensionärsrådet 
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§ 149 Dnr 2016/00593  

Index för myndighetstaxa för Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunfullmäktige godkänner, för Håbo kommuns räkning, att 
räddningstjänsten Enköping-Håbo myndighetstaxa årligen uppräknas enligt 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från Sveriges Kommuner och 
Landsting.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-22, § 47, att anta myndighetstaxa 
för Räddningstjänsten Enköping-Håbo.  

I det tidigare beslutet angavs inte vilket index som användas som bas för 
den årliga uppräkningen. Räddningstjänsten har inkommit med föreslag om 
att taxan årligen bör uppräknas enligt det PKV-index som Sveriges 
Kommuner och Landsting fortlöpande uppdaterar. Den nya taxan gäller från 
1 januari varje år med uppräkning enligt det senast publicerade PKV-indexet 
från SKL. 

Enköpings kommun har i beslut 2016-10-17 för sin räkning godkänt 
indexanvändningen.  

Beslutsunderlag 
Beslut Enköpings kommun 
Beslut Räddningstjänsten 

______________ 
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